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Загальна інформація 

Навчальний заклад Одеський національний політехнічний університет 
Рівень вищої 
освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь, що 
присвоюється Магістр 

12 Інформаційні технології Назва галузі знань Information Technology 
125 Кібербезпека Назва 

спеціальності Cybersecurity 
Системи технічного захисту інформації Назва 

спеціалізації Systems of technical protection of information 
Акредитуюча 
інституція 

Незалежна сертифікаційна агенція, Національна агенція із забезпечення 
якості освіти 

Тип диплому та 
обсяг програми 

Одиничний. 
Обсяг освітньої програми на базі першого (бакалаврського) рівня з 
терміном 1рік 5 місяців 

Період ведення 2017 – 2019 рр. 
Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень 
Обмеження щодо 
форм навчання Очна (денна) 

Магістр з кібербезпеки, систем технічного захисту інформації Кваліфікація 
освітня, що 
присвоюється Master of cyber security, systems of technical protection of information 

Магістр з кібербезпеки, систем технічного захисту інформації Кваліфікація в 
дипломі Master of cyber security, systems of technical protection of information 

 
А Ціль навчальної програми 
 Ця програма призначена для розвитку професійних і творчих здібностей 

студентів щодо оволодіння методологією наукової діяльності та їх 
підготовки до розв’язання проблем в галузі кібербезпеки. 

В Характеристика програми 
Предметна 
область, напрям 

Об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, 
телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, 
інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси й 
інформаційні технології. 
Об’єкти вивчення: наукові основи забезпечення безпеки інформації 
об'єктів різного рівня (система, об'єкт системи, компонент об'єкта), що 
пов'язані з інформаційними, інформаційно-комунікаційними 
технологіями, які використовуються для забезпечення функціонування 
цих об'єктів. 
Методи, методики та технології: експериментальні методи, методи 
моделювання, спеціальні методи розв’язання завдань відповідно до 
спеціальності. 
Інструменти та обладнання: інформаційно-вимірювальні інструменти, 
прилади, нормативна документація. 

Фокус програми: 
Загальна/ 
спеціальна 

Загальна. Кібербезпека. Програма спрямована на поєднання інженерного 
мислення і практики проектування, розробки та експлуатації складових 
кіберпростору з метою зменшення небажаних наслідків від максимально 
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можливого числа загроз і впливів. 
Спеціалізація. Проектування, розробка, дослідження та експлуатація 
систем технічного захисту інформації. 

Орієнтація 
програми Освітньо-професійна 

Особливості та 
відмінності 

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення 
нормативних документів та стандартів з захисту інформації, принципів 
побудови систем технічного захисту інформації, підходів до управління 
ризиками, дій для захисту інформаційних ресурсів організацій і 
користувачів. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах та установах будь якої 
організаційно-правової форми. 
Первинні посади:  
– інженер з організації та управління діяльності служб інформаційної 
безпеки,  
– інженер-проектувальник комплексних систем захисту інформації,  
– інженер з експлуатації систем захисту інформації, 
– викладач вищого навчального закладу. 

Подальше 
навчання Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 
викладання та 
навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання, навчання на основі сучасних 
досліджень. 
Викладання та навчання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних 
лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійної 
роботи, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, консультацій 
із науково-педагогічними співробітниками, підготовки магістерської 
роботи тощо. 

Система 
оцінювання 

Усні та письмові екзамени, заліки, модульний та поточний контроль, 
захист звіту з практики, захист розрахунково-графічних робіт, захист 
курсових робіт чи проектів, захист випускної роботи (проекту) магістра, 
комплексний державний екзамен за фахом. 
 

Е Програмні компетентності 
Загальні 1. Інструментальні компетентності: 

ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК3. Здатність планувати та управляти часом. 
2. Міжособистісні компетентності: 
ЗК4. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.  
ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним. 
3. Системні компетентності: 
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
обов’язків. 
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
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джерел. 
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні: 
Предметні / фахові 
/ інноваційні 

Предметні: 
СК1. Здатність розуміти і аналізувати напрями загальної теорії побудови 
математичних моделей систем безпеки, їх реалізацій та здійснювати на їх 
основі декомпозицію та синтез систем захисту інформації. 
СК2. Здатність до створення інноваційних продуктів в сфері 
інформаційної та кібернетичної безпеки, заснованої на трансформації 
наукових досліджень і розробок, провідного досвіду. 
СК3. Здатність здійснювати технологічне управління побудовою систем 
захисту інформації на основі аналізу джерел загроз та засобів їх впливу 
на об’єкти інформаційної безпеки та ризиків інформаційної безпеки. 
СК4. Здатність обґрунтовувати вибір функціональної структури, 
принципів організації технічного, програмного та інформаційного 
забезпечення систем, засобів і технологій забезпечення безпеки 
інформаційно-комунікаційних систем. 
СК5. Здатність обґрунтувати вибір методів та програм обробки 
інформації з обмеженим доступом в автоматизованих системах, 
проектувати системи захисту для операційних систем та баз даних різної 
топології, захищених розподілених інформаційних ресурсів. 
Фахові (компетентності щодо спеціальних розділів на вибір 
студента)*: 
СК6. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а 
також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою 
здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та 
кібернетичної безпеки. 
СК7. Здатність проведення атестації та сертифікації технічних засобів та 
інформаційних ресурсів. 
СК8. Здатність до проектування захищених розподілених комп’ютерних 
мереж. 
СК9. Здатність до проведення аудиту інформаційної безпеки на 
підприємстві та проведення службових розслідувань інцидентів, 
пов’язаних з порушенням інформаційної безпеки. 
СК10. Здатність проводити розслідування фактів витоку інформації або 
втрат документів. 
СК11. Здатність забезпечувати захист інформаційних потоків даних в 
інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, а також 
безпосередньо в мережах передачі даних різних класів з метою реалізації 
встановленої політики безпеки. 
СК12. Здатність проведення розслідування причин злому інформаційних 
систем. 
СК13. Здатність застосовувати законодавчі, нормативно-правові, 
соціально-економічні, інженерно-технічні основи для виконання 
професійних обов’язків у напряму забезпечення заходів, спрямованих на 
контроль, регулювання факторів техногенної та природної безпеки. 

F Програмні результати навчання 
 Ключові результати навчання: 

РН1. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією 
та роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти 
методиками та сучасними засобами інформаційних технологій. 
РН2. Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування 
гармонійних ділових та особистісних контактів, як передумову ділового 
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успіху. 
РН3. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, 
норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, 
ефективної праці в колективі, адаптивності. 
РН4. Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати 
робітників на визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної 
ситуації для ефективного управління персоналом. 
РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та 
креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері. 
РН6. Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, 
професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей. 
РН7. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної оцінки 
(самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки. 
РН8. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач, які 
характерні обраній спеціальності. 
РН9. Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та 
прикладних досліджень. 
РН10. Знати методологію системних досліджень, методів дослідження та 
аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх 
різноманіття, багатофункціональність для розв’язання прикладних 
завдань в галузі професійної діяльності. 
РН11. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо. 
РН12. Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати 
складність технічних систем, розуміти складність задач оптимізації цих 
систем та їх елементів, та вдосконалювати методики їх проведення. 
РН13. Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні мети та 
якісного виконання робіт у професійній сфері. 
РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та 
переконання. 
РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та 
навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій 
діяльності.  

 Спеціальні: 
РН16. Володіти основними методами побудови і аналізу моделей систем 
захисту інформації, використовувати допоміжні структури (моделі), 
ієрархічні моделі та моделі взаємодії відкритих систем (OSI/ISO) для 
забезпечення гарантованого захисту розподілених систем. 
РН17. Володіти актуальними питаннями побудови, інструментальними 
засобами аналізу, проектування та аналізу вразливостей захищених 
інформаційних ресурсів, сучасними поглядами і підходами до 
розв’язання проблем безпеки інформації. 
РН18. Вміти забезпечувати послідовність побудови систем захисту 
інформації, формувати моделі порушника та загроз, використовувати 
сучасні методи та методики аналізу ризиків, оцінювання та управління 
ризиками. 
РН19. Вміти застосовувати та порівнювати типові підходи до 
проектування захищених інформаційно-комунікаційних систем, 
здійснювати вибір засобів захисту інформації для складових 
інформаційно-комунікаційних систем. 
РН20. Вміти проектувати системи захисту для операційних систем та баз 
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даних різної топології, захищених розподілених інформаційних ресурсів. 
Базові знання, вміння та розуміння на вибір студента: 
РН21. Вміти здійснювати професійну діяльність на основі законодавчої 
та нормативно-правової бази держави, а також у відповідності до 
вітчизняних і міжнародних вимог і стандартів в галузі інформаційної  та 
кібернетичної безпеки, документаційно забезпечувати роботи, які 
пов’язані з інформаційною безпекою. 
РН22. Вміти проводити атестацію та сертифікацію об'єкта інформаційної 
діяльності спираючись на облік та обстеження виробів, продукції, 
обладнання об’єкта в тому числі і спеціального призначення з 
фіксуванням результатів у відповідних документах. 
РН23. Вміти застосовувати апаратне та програмне забезпечення для 
захисту інформації в розподілених комп’ютерних мережах. 
РН24. Вміти аналізувати стан безпеки комп’ютерних систем та мереж, 
території та об’єктів підприємства, технічних засобів і враховувати 
можливий спектр загроз та їх наслідки для сервісів систем забезпечення 
інформаційної та кібернетичної безпеки. 
РН25. Вміти проводити розслідування фактів витоку інформації або 
втрат документів. 
РН26. Вміти оцінювати методи передачі інформації по каналам та лініям 
зв’язку, можливі загрози передачі інформації та засоби боротьби з ними, 
організувати вибір необхідного обладнання для завадостійкої передачі 
інформації. 
РН27. Вміти проводити аналіз файлових систем і системних журналів. 
РН28. Вміти застосовувати діючу законодавчу та нормативно-правову 
базу в галузі інформаційної безпеки для забезпечення необхідних дій 
професійної діяльності. 

*Студент обирає фахові компетентності щодо спеціальних розділів професійної підготовки (з 
переліку СК6 – СК13). 

 



 
 

8 
 

Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 
 

Загальні компетенції Спеціальні компетентності 
Інструментальні Міжособистісні Системні Предметні Фахові (на вибір) 

Дисципліни 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

ЗК
10

 

ЗК
11

 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

5 

С
К

6 

С
К

7 

С
К

8 

С
К

9 

С
К

10
 

С
К

11
 

С
К

12
 

С
К

13
 

1 Математичні методи моделювання та 
оптимізації систем захисту інформації            +             

2 Теорія захисту інформаційних ресурсів             +            
3 Управління проектами та ризиками в 

галузі захисту інформації              +           
4 Технології створення та застосування 

комплексів захисту інформації               +          
5 Обробка інформації з обмеженим 

доступом                +         
6 Переддипломна практика + + + + +   + +  +     + + +  + +  + + 
7 Виконання магістерської роботи + + +     + + +  + + + + + +  +   +   
8 Безпека технічних систем  +    +   + + +              
9 Кадровий менеджмент + +  + +  +  +                
10 Інтелектуальна власність та авторське 

право  +    +  + + +               
11 Професійна педагогіка + + + + + + +                  
12 Екологічна безпека  +    +   + + +              
13 Організаційна психологія + +  + +  +  +                
14 Патентознавство  +    +  + + +               
15 Професійне навчання та професійна 

кар'єра + + + + + + +                  
16 Ліцензування, атестація та сертифікація 

у сфері інформаційної безпеки                 +        
17 Захист інформації в розподілених 

комп'ютерних мережах                   +      
18 Кіберзлочинність: явище, задачі та 

правова оцінка                     +    
19 Форензіка: методи аналіза даних                       +  
20 Атестація та сертифікація об'єктів 

інформаційної діяльності                  +       
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21 Технічний аудит інформаційно-
комунікаційних систем                    +     

22 Захист інформації в бездротових 
мережах                      +   

23 Правове регулювання кібербезпеки                        + 
24 Методологія викладання української 

(російської) мови +   + +   +  +               
 
 



 
 

10 
 

Матриця співвідношення результатів навчання до компетентностей 
 

Загальні компетенції Спеціальні компетентності 
Інструментальні Міжособистісні Системні Предметні Фахові (на вибір) 

Результати 
навчання 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

ЗК
10

 

ЗК
11

 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

5 

С
К

6 

С
К

7 

С
К

8 

С
К

9 

С
К

10
 

С
К

11
 

С
К

12
 

С
К

13
 

РН1 + +        +               
РН2 +  +                      
РН3 +   +                     
РН4  +  +                     
РН5  +   +                    
РН6      +                   
РН7      + +                  
РН8     +   +                 
РН9  +      +                 

РН10  +      +                 
РН11  +    +  +  +               
РН12  +      +                 
РН13         +                
РН14  +   +                    
РН15           +              
РН16            +             
РН17             +            
РН18              +           
РН19               +          
РН20                +         
РН21                 +        
РН22                  +       
РН23                   +      
РН24                    +     
РН25                     +    
РН26                      +   
РН27                       +  
РН28                        + 
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Форма атестації студентів 

Форма атестації  Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи 

Вимоги 

Випускна кваліфікаційна робота має продемонструвати здатність випускника 
розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі інформаційної та 
кібернетичної безпеки на основі досліджень та/або здійснення інновацій за 
наявності невизначених умов і вимог. 
Випускна кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

 
 
Навчання іноземних студентів 

Вимоги На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни Методика викладання української 
(російської) мови* 

 
 
 
 
Характеристика системи внутрішнього забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським національним політехнічним 
університетом складається з таких процедур і заходів, передбачених законом «Про вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ОНПУ та регулярне 

оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб-сайті університету; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 
8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 
 
 


